Serviço Social

PADRÃO DE RESPOSTA
Em termos de atendimento à proposta, espera-se que o estudante estabeleça
relação entre a qualidade do serviço de esgotamento sanitário e de tratamento
da água para o agravamento do número de casos de internação e morte por
diarreia entre a população brasileira: geralmente, quanto maior a abrangência
dos serviços, menor a ocorrência de internações por essa moléstia e menor os
gastos com os tratamentos de saúde.
Espera-se, também, que o estudante mencione pelo menos duas políticas
públicas implementadas para buscar resolver o problema e que proponha uma
ação visando contribuir para a sua solução.

O estudante deve elaborar um texto dissertativo, coerentemente estruturado,
que evidencie a capacidade de tratar os seguintes tópicos:
• O papel da tecnologia digital. Esse papel deverá ser abordado
considerando pelo menos um dos seguintes aspectos:
o A potencialização e/ou a facilitação das atuais ações de
espionagem;
o A execução e/ou a sofisticação de crimes contra a privacidade;
o A proteção – em termos de sigilo/invisibilidade – dos agentes
dessas ações.
• A garantia dos direitos do cidadão e do Estado. Essa garantia deverá
ser abordada considerando pelo menos um dos seguintes aspectos:
o As possíveis violações e/ou decorrentes reparações do direito à
privacidade;
o O descumprimento e/ou rompimento de acordos internacionais.
• O problema da segurança. Esse problema deverá ser abordado
considerando pelo menos uma das escalas de ação:
o A do indivíduo (cidadão);
o A do Estado (segurança/soberania nacional);
o A das organizações (empresas e/ou instituições nacionais ou
internacionais).

Padrão de resposta
O estudante deverá desenvolver a questão acerca do trabalho assalariado no
processo de produção capitalista abordando os seguintes pontos:
•
•
•
•
•

contradição fundamental do sistema capitalista (relação capital/trabalho);
processo de exploração do trabalhador e extração da mais-valia;
expressões da questão social/mazelas sociais;
luta politica dos trabalhadores;
direitos e precarização dos direitos.

Padrão de resposta
Espera-se que o estudante aponte um dos seguintes aspectos:

Justificativa:
• violência infanto-juvenil como questão relacionada aos princípios do
Código de Ética do Assistente Social / projeto ético-político do assistente
social;
• direitos e políticas de proteção à criança e ao adolescente como
elementos presentes no exercício profissional do assistente social
(Estatuto da Criança e do Adolescente e outras legislações);
• necessidade e possibilidade de intervir sobre a violência infanto-juvenil
com base nos indicadores apresentados no enunciado da questão.
Objetivo Geral:
Espera-se que o estudante aponte como objetivo geral:
• promover os direitos de crianças e adolescentes (promoção da cultura
do respeito e da garantia dos direitos humanos de crianças e
adolescentes no âmbito da família, da sociedade e do Estado);
E/OU
• proteger e/ou defender os direitos de criança e adolescentes (proteção
especial a crianças e adolescentes com seus direitos ameaçados ou
violados).
Metodologia:
O estudante deve abordar dois dos seguintes aspectos:
•
•
•
•
•

estratégias de enfrentamento à violência infanto-juvenil (ações
preventivas, educativas, de sensibilização, etc.);
tipos de abordagem da questão (individual, grupal e assessoria);
como o trabalho será realizado (métodos, instrumentos e técnicas);
trabalho multi/interdisciplinar e intersetorial (trabalho em redes,
articulação de políticas, serviços etc.);
fortalecimento do controle social (participação popular, conselhos,
movimentos sociais etc.).

Padrão de resposta
a) O estudante deverá articular:
• o conceito de questão social como expressão das desigualdades
sociais constitutivas do capitalismo na formação social brasileira.
Suas diversas manifestações são indissociáveis das relações entre as
classes sociais que estruturam esse sistema e, nesse sentido, a
questão social se expressa também na resistência e na luta política
dos trabalhadores;
• a pobreza, o preconceito e a discriminação racial, como expressões
da questão social.
b) O estudante deverá abordar:
•

•

princípios fundamentais do Código de Ética Profissional e do projeto
ético político profissional, em particular, o que discorre sobre
“empenho na eliminação de todas as formas de preconceito,
incentivando o respeito à diversidade, à participação de grupos
socialmente discriminados e à discussão das diferenças”;
propostas de ações profissionais (exemplos: palestras educativas,
nas escolas, nas associações etc., com profissionais especializados
sobre o assunto. Oficinas, debates, filmes, documentários, teatros
etc.).

